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Presja kormorana czarnego Phalacrocorax carbo sinensis
(L., 1758) na ichtiofaunê Zbiornika W³oc³awskiego
i gospodarkê rybacko-wêdkarsk¹ w latach 2005-2009
– zaniechanie stosowania w rolnictwie pestycydów

Wstêp

z grupy DDT, które w drastyczny sposób zmniejsza³y sukces lêgowy kormoranów.

Kormoran czarny Phalacrocorax carbo (L., 1758) jest
gatunkiem, którego status budzi wiele kontrowersji pomiêdzy rybackimi u¿ytkownikami wód a organizacjami
i s³u¿bami zajmuj¹cymi siê ochron¹ przyrody. Wynika to
przede wszystkim z faktu, ¿e kormoran jest gatunkiem obligatoryjnie rybo¿ernym (Dirksen i in. 1995), a jego liczne
kolonie znajduj¹ce siê w pobli¿u zbiorników wodnych
powoduj¹ powa¿ne straty ekonomiczne gospodarstw
rybackich, poprzez wyjadanie cennych gatunków ryb (Keller 1995, Carss i Marzano 2005, Krzywosz i Traczuk 2009).
Z drugiej zaœ strony prowadzone w Polsce (Martyniak i in.
1997a, b, 2003, Mellin i Krupa 1997, Stempniewicz i in.
2003a, b, Wzi¹tek i in. 2003, 2005) i w innych krajach
Europy (Dirksen i in. 1995, Veldcamp 1995a, b, Gogu-Bogdan 1997, Suter 1997) badania nad od¿ywianiem siê kor-

Kolonia lêgowa na Zbiorniku W³oc³awskim powsta³a
w 2000 roku (£ojko – informacja ustna). Kormorany zasiedli³y drzewa na wyspie odleg³ej o oko³o 10 km od P³ocka.
Przez kolejne lata liczba par lêgowych zwiêksza³a siê systematycznie. W 2009 roku liczbê par lêgowych ustalono na
1750 sztuk, natomiast liczba piskl¹t po zakoñczeniu
sezonu lêgowego wynosi³a 3040 sztuk. Liczbê ptaków nielêgowych ustalono na 120 sztuk. Ogó³em w 2009 roku
stwierdzono na terenie zbiornika oraz terenach przyleg³ych
6550 sztuk kormoranów.
Celem pracy by³o ustalenie preferencji pokarmowych
oraz próba oszacowania strat w sk³adzie ichtiofauny dokonywanych przez kormorana czarnego w Zbiorniku
W³oc³awskim.

moranów wskazuj¹, ¿e ich ofiarami s¹ g³ównie ryby o niewielkim znaczeniu gospodarczym. Istotny wp³yw na
zaostrzenie siê konfliktu wywar³ obserwowany w okresie

Materia³y i metody
Materia³ do badañ pochodzi³ z kolonii lêgowej oraz

ostatnich dwudziestu lat dynamiczny wzrost liczebnoœci

miejsc

populacji tego gatunku na terenie Polski.

W³oc³awskim (52°37' 04'' N; 19°24'28'' E). Jest to zbiornik

noclegowych

usytuowanych

na

Zbiorniku

W latach piêædziesi¹tych ubieg³ego wieku populacja

o d³ugoœci 57 km oraz powierzchni ca³kowitej 70-75 km2.

kormorana w Polsce liczy³a mniej ni¿ 600 par lêgowych, co

Jego œrednia g³êbokoœæ wynosi 5,5 m, maksymalna 15 m,

sta³o siê podstaw¹ decyzji o objêciu go ochron¹ gatun-

a objêtoœæ ok. 400 mln m3 (Hliwa 2010).

kow¹. W latach 60. i 70. liczebnoœæ kormoranów zwiêk-

Badania nad od¿ywianiem siê kormorana czarnego na

szy³a siê dwukrotnie do oko³o 1200 par lêgowych, nato-

terenie Zbiornika W³oc³awskiego prowadzono w okresie

miast od koñca lat 80. obserwowano gwa³towny wzrost

od marca do listopada w latach 2005-2009, próby zbierano

liczebnoœci populacji (G³owaciñski 2002). W ostatnich

zarówno w kolonii lêgowej, jak i noclegowiskach ptaków

latach liczbê kormoranów na terenie Polski szacowano na

powstaj¹cych na terenach otaczaj¹cych zbiornik w okresie

poziomie kilkudziesiêciu tysiêcy par lêgowych (Bzoma

polêgowym. Oprócz zbierania prób pokarmowych, w trak-

i Gwiazda 2005).

cie wizyt szacowano tak¿e liczebnoœæ ptaków w kolonii

Wed³ug Stempniewicza i in. (2000a) na tak nag³y
i dynamiczny wzrost liczebnoœci kormoranów wp³ynê³y
dwa zasadnicze czynniki:

16

lêgowej i noclegowiskach oraz dokonywano obserwacji
miejsc ¿erowania (tab. 1).
Analizê sk³adu pokarmu oparto g³ównie o wypluwki

– postêpuj¹ca eutrofizacja zbiorników wodnych

(niestrawione elementy kostne wyksztuszone przez ptaki)

i zwi¹zany z ni¹ wzrost zasobów pokarmowych,

oraz ryby wyksztuszone (Daffy i Jacson 1986, Wzi¹tek i in.
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2005). £¹cznie w okresie badañ przeanalizowano 862

Wyniki

wypluwki kormoranów oraz 257 ryb wyksztuszonych.

Na podstawie zebranych materia³ów ustalono, ¿e

TABELA 1

w sk³adzie pokarmu kormoranów wystêpowa³o ³¹cznie 20

Liczebnoœæ ptaków i biomasa pokarmu kormoranów w latach
2005-2009

gatunków ryb (tab. 2). Gatunkami dominuj¹cymi w diecie

Liczba ptaków
Liczba ptaków Liczba piskl¹t
Biomasa ponielêgowych
lêgowych (szt.)
(szt.)
karmu (ton)
(szt.)

Istotne znaczenie mia³y tak¿e: p³oæ – 11,9% i karaœ srebrzysty – 10,9%. Ryby inwazyjne z rodziny Gobidae pomimo

Rok

by³y jazgarz – 29,4% i okoñ – 24,4% udzia³u wagowego.

2005

2682

2950*

150

387,8

tego, ¿e liczbowo stanowi³y 5,4% ofiar nie by³y istotn¹

2006

2861

3098*

120

396,8

pozycj¹ biomasy pokarmu (0,2%).

2007

2700

3058*

120

356,7

TABELA 2

2008

2700

2970*

120

356,7

2009

3500

3040*

120

365,8

Sk³ad pokarmu kormoranów z kolonii lêgowej na Zbiorniku
W³oc³awskim w latach 2005-2009. U.L. – udzia³ liczbowy, U.W. –
udzia³ wagowy (* – biomasa okreœlona na podstawie przeciêtnego udzia³u wagowego gatunku w okresie badañ)

*liczba piskl¹t okreœlona po zakoñczeniu okresu lêgowego

Przynale¿noœæ gatunkow¹ ofiar ustalono na podstawie
otolitów i koœci gardzielowych dolnych oraz p³ytek ¿uj¹cych

Lp.

Gatunek

U.L. (%)

U.W. (%)

Biomasa*
(tony)

1

Jazgarz Gymnocephalus cernuus (L.)

28,6

29,4

109,59

2

Karp Cyprinus Carpio L.

0,1

0,8

2,98

3

Karaœ srebrzysty Carassius auratus gibelio
(Bloch)

1,5

10,9

40,63

d³ugoœci¹ danego elementu kostnego a d³ugoœci¹ cia³a

4

Kr¹p Abramis bjoerkna (L.)

2,7

6,6

24,60

ryby, wykorzystuj¹c w tym celu równania regresji prostoli-

5

Leszcz Abramis brama L.

1,4

6,6

24,60

6

Lin Tinca tinca L.

0,1

1,4

5,22

7

Certa Vimba vimba (L.)

0,0

0,1

0,37

8

Miêtus Lota Lota L.

0,0

0,1

0,37

9

Kleñ Leuciscus cephalus (L.)

(Horoszewicz 1966, Veldkamp 1995a, b, Bryliñska 2000).
D³ugoœæ okreœlano na podstawie bezpoœrednich pomiarów
(ryby wyksztuszone) lub na podstawie zale¿noœci pomiêdzy

niowej. Masê ofiar natomiast na podstawie zale¿noœci
pomiêdzy d³ugoœci¹ a ciê¿arem cia³a ryby-ofiary (Horoszewicz 1964, Veldkamp 1995, Wzi¹tek i in. 2005).

0,0

0,01

0,04

10 Okoñ Perca fluviatilis L.

40,5

24,4

90,95

udzia³u wagowego i liczbowego. Ze wzglêdu na du¿e zró¿-

11 P³oæ Rutilus rutilus L.

15,2

11,5

42,87

nicowanie gatunkowe pokarmu kormoranów, ofiary podzie-

12 Sandacz Sander lucioperca (L.)

0,9

2,3

8,57

lono na nastêpuj¹ce kategorie:

13 Boleñ Aspius as pius (L.)

0,3

1,7

6,34

14 JaŸ Leuciscus idus (L.)

0,6

2,8

10,44

15 Szczupak Esox Lucius L

0,3

1,3

4,85

16 Ukleja Alburnus al burnus (L.)

1,4

0,4

1,49

17 Wêgorz Anguilla anguilla L.

0,0

0,7

2,61

Uzyskane wyniki opracowano wstêpnie metodami

– ma³ocenne – jazgarz, babkowate, ukleja, ciernik,
– karpiowate litoralowe – karp, karaœ srebrzysty, lin,
wzdrêga,

– karpiowate – kr¹p, leszcz, p³oæ,

18 Wzdrêga Scardinius erythrophthalmus (L.)

0,3

0,6

2,24

– karpiowate reofilne – boleñ, certa, jaŸ, kleñ,

19 Ciernik Gasterosteus aculeatus (L.)

0,4

0,01

0,04

– drapie¿ne fakultatywne – miêtus, wêgorz, okoñ,

20 Gobidae

5,4

0,2

0,75

– drapie¿ne obligatoryjne – szczupak, sandacz.

Spoœród ryb o istotnym znaczeniu dla gospodarki

Ogóln¹ biomasê wyjadanych przez kormorany ryb obli-

rybacko-wêdkarskiej prowadzonej w zbiorniku najliczniej

czono w oparciu o metodê przedstawion¹ przez Stempnie-

w pokarmie wystêpowa³y: jaŸ – 2,7%, sandacz – 2,3%,

wicz i in. (2003a), Wzi¹tek i in. (2005). Metoda ta pozwala na

boleñ – 1,7% i szczupak 1,3% udzia³u wagowego.

okreœlenie konsumpcji dobowej ptaków w ró¿nych okre-

W trakcie sezonu pokarm kormoranów ulega³ zmia-

sach rozwoju oraz cyklu rocznego. Jedynie dla miesiêcy

nom, które dotyczy³y nie tylko udzia³u w diecie poszczegól-

jesiennych (paŸdziernik i listopad) przyjêto wartoœci racji

nych gatunków ofiar, ale ca³ych grup (rys. 1). Ró¿nice

dobowej

–

w sk³adzie pokarmu zosta³y potwierdzone przez analizê

Biomasê poszczególnych gatunków ofiar w pokarmie
kormorana obliczono na podstawie procentu wagowego

log-liniow¹ (test modeli brzegowych i cz¹stkowych), a uzyskane wartoœci statystyki c2 wielokrotnie przekroczy³y wartoœci krytyczne (c2 =1235, p < 0,01). Wiosn¹ dominowa³y

w ogólnej biomasie pokarmu. Ze wzglêdu na d³ugi okres

ryby karpiowate, których udzia³ wagowy w pokarmie

prowadzonych obserwacji i zmiany liczebnoœci kolonii, biomasê poszczególnych gatunków ryb obliczono z przeciêt-

wynosi³ od 33,6 do 35,9%. Drug¹ grupê o istotnym znaczeniu stanowi³y wówczas gatunki litoralowe – od 12,2 do

nej uzyskanej dla piêciu lat badañ.

27,4%. Wiosna by³a tak¿e okresem, kiedy zanotowano

W celu uchwycenia ró¿nic w sk³adzie pokarmu zastosowano analizê log-liniow¹ tabel licznoœci.

w pokarmie najwiêkszy udzia³ gatunków drapie¿nych – 9%

zaproponowane

przez

Carssa

(1997)

a wynosz¹cej 550 g.

5/2010

(czerwiec). Okres letni zaznaczy³ siê wyraŸn¹ dominacj¹
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80

ma³ocenne
karpiowate litoralowe
karpiowate

% udzia³u wagowego

70

drapie¿ne
kapiowate reofilne
okoñ

30 do 40% (Hliwa 2010) nie sta³y siê one istotn¹ pozycj¹
w diecie ptaków. Decydowa³y o tym prawdopodobnie zdecydowanie mniejsze rozmiary, które czyni³y je ofiarami
mniej atrakcyjnymi ni¿ rodzime gatunki ryb wystêpuj¹ce

60

w zbiorniku, takie jak: p³oæ, jazgarz, okoñ i karaœ srebrzysty.

50

Pokarm kormoranów ze Zbiornika W³oc³awskiego
40

odbiega³ tak¿e znacz¹co swoim sk³adem od wyników uzyskanych przez Mellin i Krupa (1997). Na podstawie badañ

30

przeprowadzonych w kilkunastu koloniach lêgowych zloka-

20

lizowanych na Warmii i Mazurach ustalili oni, ¿e g³ówn¹
ofiar¹ kormoranów ¿eruj¹cych na jeziorach by³a p³oæ, która

10

stanowi³a oko³o 44% biomasy pokarmu. Udzia³ jazgarza

0
kwiecieñ

maj

czerwiec

lipiec

sierpieñ wrzesieñ paŸdziernik

w diecie by³ natomiast marginalny. Podobn¹ prawid³owoœæ
stwierdzili tak¿e Suter (1997), Martyniak i in. (1997b),

miesi¹c

Rys. 1. Zmiany sezonowe udzia³u wagowego poszczególnych
grup ryb w pokarmie kormoranów z W³oc³awskiego Zbiornika
Zaporowego.

Wzi¹tek i in. (2003, 2005) oraz Krzywosz i Traczuk (2009).
W przypadku karasia srebrzystego – trzeciej pod wzglêdem biomasy ofiary kormoranów na Zbiorniku W³oc³awskim
stanowi¹cego okresowo (wiosn¹) g³ówny sk³adnik pokarmu

okonia, którego udzia³ wagowy w lipcu i sierpniu wynosi³

w koloniach usytuowanych na jeziorach mazurskich – noto-

43,6%. Jesieni¹ zaœ zanotowano w pokarmie kormorana

wano minimalny udzia³ w diecie; istotn¹ pozycjê odgrywa³
tam natomiast lin (Krzywosz i Traczuk 2009).

najwiêkszy udzia³ gatunków reofilnych – 22,7% (rys. 1).
Najwiêkszy udzia³ sandacza w pokarmie zanotowano
w paŸdzierniku (3,7%), zaœ szczupaka w maju (2,2% masy

Zebrane materia³y dokumentuj¹, ¿e kormorany w Zbiorniku W³oc³awskim preferowa³y przydenne gatunki ryb. Ryby

pokarmu). Podobnie by³o w przypadku jazia, który w maju

pelagiczne stawi³y natomiast marginalny sk³adnik diety. Ina-

stanowi³ 9,8%. Najwiêkszy udzia³ wagowy bolenia stwier-

czej ni¿ w przypadku obserwacji dokonanych przez: Suter

dzono natomiast we wrzeœniu – 22,7%.

(1997), Gogu-Bogdan (1997), Mellin i Krupa (1997), Wzi¹tek

Na podstawie obliczeñ ustalono, ¿e biomasa ryb zjadanych przez kormorany wynosi³a od 396,8 ton w roku 2006 do

i in. (2005), które wyraŸnie wskazuj¹ na wiêkszy udzia³
w pokarmie kormoranów gatunków pelagicznych.

356,7 ton w latach 2007 i 2008 (przeciêtnie 372,8 ton).

W porównaniu z badaniami: Martyniak i in. (1997a, b),

W przeliczeniu na jednostkê powierzchni od³ów ryb dokony-

Martyniak i in. 2003, Stempniewicz i in. (2003a, b), Wzi¹tek

wany przez kormorany wynosi³ od 44,6 do 49,6 kg/ha (prze-

i in. (2003, 2005), w diecie kormoranów z Zbiornika

ciêtnie 46,6 kg/ha). W tabeli 2 przedstawiono oszacowan¹

W³oc³awskiego zaznacza³ siê du¿y udzia³ ryb o istotnym zna-

biomasê ryb poszczególnych gatunków stanowi¹cych

czeniu dla gospodarki rybacko-wêdkarskiej. Dotyczy³o to

pokarm kormoranów. Spoœród gatunków o istotnym znacze-

zw³aszcza sandacza i szczupaka oraz karpiowatych ryb reo-

niu dla gospodarki rybacko-wêdkarskiej, najwiêkszy udzia³

filnych, g³ównie jazia i bolenia. Ich biomasê oszacowano
³¹cznie na ok. 30,2 tony/sezon, a dane dotycz¹ce wielkoœci
zjadanych osobników wskazuj¹ wyraŸnie, ¿e ofiarami pta-

w biomasie pokarmu mia³y: jaŸ – 10,4 tony, sandacz – 8,6
tony, boleñ – 6,3 tony oraz szczupak 4,9 tony.

ków pada³y przede wszystkim ryby m³odociane. Jedynie
w przypadku bolenia dominuj¹c¹ grupê ofiar stanowi³y osobniki doros³e. U¿ytkownik rybacki, tj. P³ocko-W³oc³awski

Dyskusja
Uzyskane wyniki wskazuj¹, i¿ w pokarmie kormoranów

Okrêg Polskiego Zwi¹zku Wêdkarskiego prowadzi w zbior-

gatunkami dominuj¹cymi by³y jazgarz i okoñ. Stanowi³y one

niku intensywn¹ gospodarkê zarybieniow¹, zw³aszcza

³¹cznie oko³o 53,8% pokarmu. Podobnych obserwacji

wspomnianymi taksonami (£ojko – inf. ustna). Istotny udzia³

dokona³ Martyniak i in. (2003) oraz Stempniewicz i in.
(2003a, b), w kolonii lêgowej w K¹tach Rybackich, gdzie do

tych gatunków w pokarmie ptaków, mo¿e wiêc byæ poœrednio wynikiem prowadzonej gospodarki rybackiej, zw³aszcza

roku 1997 jazgarz i okoñ stanowi³y podstawê diety kormo-

w przypadku szczupaka i sandacza – podstawowych gatun-

ranów. Rozprzestrzenienie siê babki byczej w wodach

ków przewidzianych do zarybienia w operacie rybackim (w

Zatoki Gdañskiej i Zalewu Wiœlanego spowodowa³o, ¿e

2009 roku wprowadzono do zbiornika 1540250 szt. narybku

gatunek ten sta³ siê drug¹ co do znaczenia ofiar¹ kormora-

letniego szczupaka, 1982276 szt. narybku letniego sanda-

nów w wymienionych akwenach (Bzoma i in. 2003),

cza oraz 9363 kg narybku jesiennego szczupaka i 2100 kg

a w krótkim okresie ofiar¹ o podstawowym znaczeniu

narybku jesiennego sandacza). Przeprowadzona w roku

(Sommers i in. 2003). W Zbiorniku W³oc³awskim pomimo

2009 analiza strat powodowanych przez kormorany

wysokiej czêstoœci wystêpowania ryb z rodziny Gobiidae od

wykaza³a, ¿e aby uzupe³niæ ubytki w populacji ³ownej wspo-

18
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mnianych gatunków, nale¿a³oby zarybiæ zbiornik materia³em
za kwotê oko³o 980000 z³otych (Wzi¹tek i Martyniak 2009).
Taka jest bowiem wartoœæ rynkowa narybku: szczupaka,
sandacza, bolenia i jazia wy¿erowanego przez kormorany
w sezonie 2009 (Cennik materia³u zarybieniowego dla rejonu
wodnego RZGW Warszawa, 2009).
Zebrane w ci¹gu piêciu lat badañ materia³y wskazuj¹
wiêc wyraŸnie, ¿e kormorany mog¹ byæ powodem du¿ych
strat w gospodarce rybackiej, zw³aszcza w przypadku
zbiorników intensywnie zarybianych.
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BLACK CORMORANT, PHALACROCORAX CARBO SINENSIS (L., 1758), PRESSURE ON THE ICHTHYOFAUNA OF THE
W£OC£AWSKI RESERVOIR AND COMMERCIAL AND RECREATION FISHERIES MANAGEMENT IN 2005-2009

Bogdan Wzi¹tek, Andrzej Martyniak, Katarzyna Stañczak, Piotr Hliwa
ABSTRACT. The aim of the study was to determine the food preferences of the black cormorant and to assess fisheries losses in
W³oc³awski Reservoir. Twenty fish species were identified in the cormorant diet. The dominant species were ruff and perch (29.4%
and 24.4 % of the weight share, respectively). Roach (11.9%) and Prussian carp (10.9%) were also important components of the
cormorant diet. The share of invasive species from Gobiidae family was negligible (0.2%). Among the fish species important to
commercial and recreational fisheries management, the most numerous in the cormorant diet were: ide (10 t; 2.7% of the weight
share), pikeperch (8.6 t; 2.3%), asp (6.3 t; 1.79%), and pike (4.9 t; 1.3%). The fish biomass consumed by cormorants was a mean of
372.8 t annually, which is 46.6 kg per ha (range of 44.6 to 49.6 kg per ha). The analysis of fisheries losses in 2009 was estimated at
980,000 PLN.
S³owa kluczowe: W³oc³awski Reservoir, cormorant pressure, ichthyofauna, commercial-recreational fisheries management
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